Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
530-11/2017. iktatószám
11.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 6-án
(csütörtökön) délelőtt 9,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó
képviselők.
Távol maradtak: Fenyődi Attila alpolgármester, Földesi Györgyné, Harmati Gyula képviselők
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Pap-Szabó Katalin
jegyzőt
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van. Távol maradt 3 fő képviselő.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontokat, melyeket kiegészítené még
egy napirendi ponttal, így a Bejelentések napirendi pont a 9. lesz, a 8. napirendi pont pedig
8./ napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ napirendi pont: Bejelentések
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Az I. sz. Háziorvosi körzet ellátására kötött Feladatellátási szerződés módosítása
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
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6./ Döntés a folyószámla hitelkeret fedezeti biztosítékáról
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben végzett
2016. évi munkájáról
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal
kapcsolatosan kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják
el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Elmondta, hogy a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése
Bucsán” című pályázat megvalósítása érdekében Bucsa Község Önkormányzata
megvásárolta a Bucsa, Kossuth u. 43. szám alatti ingatlant 3.300.000 Ft vételáron.
Zajlik az előkészítő munka a mérnöki kivitelezés kiválasztására. Az idén a beruházás nem fog
megindulni, kevés az idő, illetve engedélyes kiviteli tervek nélkül nem lehet kiválasztani a
megfelelő kivitelezőt. Ha a mérnökök elkészítenek egy engedélyes tervet, akkor pontosabban
lehet tudni a költségeket is.
Az önkormányzat megkapta a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046 kódszámú „Napelemes
fejlesztés Bucsa községben” című támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási
szerződéstervezetet. A támogatás összege, a projekt összköltsége 22.174.200 Ft.
Ez a pályázat intézményeknél történő napelem elhelyezést jelent, ami érinti a Bocskai utcai
iskolát, a Kossuth utcai központi iskolát, a konyhát, és az óvodát. A Bocskai utcai iskolánál
egy akadálymentesítési beruházás is lesz, mivel ez ott még nem került kivitelezésre. A
támogatási szerződés szerint ennek a beruházásnak ez év végéig meg kell valósulnia. Az
építési beruházás része csekély mértékű, többnyire eszközök, napelemek, szolárok
beszerzéséről van szó.
Folynak az előkészítési munkálatok az óvoda felújítás pályázat beadására vonatkozóan,
részben változatlan tartalommal, ennek a beadási határideje 2017. július 16.
Továbbá előkészítés alatt van a módosított kerékpárút pályázat, amely most más műszaki
tartalommal kerül benyújtásra, 2017. augusztus 15. a határidő. Valószínűleg a kerékpárutat a
település két végéből kell lecsökkenteni, a forgalomszám alátámasztja a kerékpárút építésének
szükségességét, most azonban még kidolgozás alatt vannak azok az adatszolgáltatások,
amelyek a pályázat benyújtásához szükségesek.
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Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy a kerékpársáv helyett kerékpárút építése
kerül benyújtásra?
Kláricz János polgármester: Eddig kerékpársávra pályázott az önkormányzat, mert arra volt
jogosult, de annak a beruházásnak része lett volna az, hogy az aszfaltút egy részét is cserélni
kellett volna, ami olyan magas költséget jelentett, hogy nem tartották indokoltnak.
Most kisebb költségvetéssel, és más műszaki tartalommal kerül benyújtásra a pályázat, mint
kerékpárút, kb. százmillió forintos költségvetéssel, a Bucsa, Kossuth utca 28 szám alatti
orvosi rendelőtől a Bucsa, Kossuth u. 64. szám alatti Bisztróig, azokkal a forgalomtechnikai
kiegészítésekkel, amelyeket indokoltnak tartanak.
Annyit megjegyez, hogy a TOP-os forrásokból sok önkormányzat nem olyan mértékben
részesült, mint ahogyan azt remélte, az önkormányzat részéről a csapadékvíz elvezetés
pályázat tekintetében szeretne fellebbezést benyújtani.
Meghirdetésre került a Lovász István Díj pályázat, amely 2017. július 1-jétől 2017. július 31ig nyújtható be.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek további kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
60/2017.(VII.06.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló
rendelet megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, az egészségügyi
alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet megalkotását.
A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján szükséges a rendelet
újbóli megalkotása. Az előterjesztésben részletesen kerül indoklásra az, hogy előző rendeletet
miért kell hatályon kívül helyezni.
Megkérdezte a képviselőket van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet
megalkotásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(VII.7.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek
meghatározásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(2) bekezdésében és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésére, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint az alapellátásért felelős országos módszertani intézet
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa község közigazgatási területén
egészségügyi alapellátásként nyújtott háziorvosi, fogorvosi, védőnői, és iskola-egészségügyi
ellátás (együtt: háziorvosi) körzeteit:
a)
b)
c)
d)

2 vegyes háziorvosi körzetben
1 fogorvosi körzetben, Bucsa község teljes közigazgatási területén
1 védőnői körzetben, Bucsa község teljes közigazgatási területén
1 iskola-egészségügyi körzetben, Bucsa község teljes közigazgatási területén

határozza meg.
(2) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa község teljes közigazgatási
területén az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást vállalkozási
szerződésben rögzített megállapodás keretében látja el.
2.§
(1) A háziorvosi körzetek területének meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
3.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet.
Bucsa, 2017. július 6.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2017. július 7.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
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1.melléklet
Háziorvosi körzetek területének meghatározása
1. sz. Háziorvosi körzet
Közterület megnevezése
Akácos utca
Arany János utca
Árpád sor
Bartók Béla utca
Béke utca
Bocskai utca
Deák Ferenc utca
Déli sor utca
Dózsa György utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Kisfaludy utca
Kossuth Lajos utca 1-28
(páros és páratlan oldal)
Mária major
Petőfi utca
Rákóczi utca
Szabadság utca
Tanya 15
2. sz. Háziorvosi körzet
Közterület megnevezése
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Baross utca
Dobó utca
Hunyadi utca
Kanizsai utca
Kinizsi utca
Kisbucsa tanya
Kossuth tér
Kossuth Lajos utca 29-53
Kossuth Lajos utca 42-126
Lehel utca
Móra Ferenc utca
Munkácsy utca
Nefelejcs utca
Móricz Zsigmond utca
Széchenyi utca
Szív utca
Szondy utca
Tanya 13
Tanya 19
Vécsey utca
Vörösmarty utca
Zrínyi utca
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3. napirendi pont: A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a 2017. évi
igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
A rendelet megalkotását az teszi szükségessé, hogy az ügyeleti rendszer ideje alatt a
szabadságolások megtörténhessenek.
Az igazgatási szünetet a képviselő-testület is értheti az ülésezésére, a legközelebbi ülés
augusztus hónap végén lesz.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
megalkotásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén dolgozó
valamennyi köztisztviselőre, és Bucsa Község Önkormányzata munkavállalóira.
2. §
A 2017. évi munkarendben a nyári igazgatási szünet 2017. július 17. napjától augusztus 20.
napjáig tart.
3. §
A 2017. évi munkarendben a téli igazgatási szünet 2017. december 21. napjától 2017.
december 29. napjáig tart.
4.§
Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:
a) A nyári és a téli igazgatási szünetben is az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul
meg. Az ügyelet idejéről az ügyfeleket az igazgatási szünet kezdetét megelőző 5
nappal hirdetmény útján tájékoztatni kell.
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5.§
(1) A nyári igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 10 nap rendes szabadságot
kivenni.
(2) A téli igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 3 nap rendes szabadságot
kivenni.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. december 31. napján
hatályát veszti.
Bucsa, 2017. július 6.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2017. július 7.
Pap-Szabó Katalin
jegyző

4. napirendi pont: Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a konzorciumi
Együttműködési Megállapodás elfogadásáról.
A 2017. június 14-én megtartott képviselő testületi ültés óta a közreműködő szervezet az
állásfoglalását módosította. A társulás, mint jogforma konzorciumi megállapodásként is
működhet. Ennek értelmében lehetőség van arra, hogy a Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget
közös szennyvízkezelését célzó projekt megvalósítására konzorciumi megállapodás keretein
belül kerüljön sor.
A konzorciumi megállapodás szerinti együttműködési forma jóval kevesebb
adminisztrációval jár, leegyszerűsödik, és megkönnyíti a munkát. Bucsa község lesz ennek a
konzorciumnak a vezetője, az önkormányzat ezt a pályázatot a megállapodás alapján végig
tudja vinni. A másik kép település már elfogadta a megállapodást, és határozatát erről
megküldte.
Faluházi Sándor képviselő: A másik két településnek is érdeke mindez, bármilyen követelés a
pályázat során fellép, akkor a másik két település részéről is elfogadott kell, hogy legyen.
Kláricz János polgármester: Fontos, hogy a Bucsán eddig elkészült mérföldkő szerinti elért
célok nem károsulhatnak. Az EU felől is a forrásfelhasználás kellően el van fogadva, a
későbbiek során semmilyen visszafizetési kötelezettsége Bucsa községnek nem keletkezhet.
Véleménye szerint jó az előkészített megállapodás, a szakmai szervezetek is támogatólag
léptek fel a projekttel kapcsolatosan, szerencséseknek mondhatja magát a három település jó
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időben volt, jó helyen, minden szereplő a forrásoldalon is, és a minisztérium oldalon is, és így
kéri, hogy fogadják el, és készítsék elő a pályázat kivitelezését.
A pályázat jelenleg 95 %-os támogatottságú, viszont van még egy olyan forrás, amely a saját
erő biztosítására is pályázati lehetőséget ad, és szinte biztosan nyertes is lesz.
Juhász Sándor képviselő: A társulásban való együttműködést jobban pártolja.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa és Kertészsziget településeken megvalósítandó
szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez, valamint a településeken keletkező szennyvizet
kezeléséhez Bucsa településen elhelyezkedő szennyvíztisztító-telep bővítéséhez szükséges
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 3 igen szavazattal, 1
ellenében a következő határozatot hozta:
61/2017. (VII.06.) Képviselő-testületi határozat
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az Ecsegfalva és Kertészsziget településeken megvalósítandó szennyvízcsatornahálózat építéséhez, valamint a településeken keletkező szennyvizek kezeléséhez,
Bucsa településen elhelyezkedő szennyvíztisztítótelep bővítéséhez szükséges
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja
2. megbízza Kláricz János polgármestert, hogy a projekttel kapcsolatos
jognyilatkozatokat megtegye és a szükséges dokumentumokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
5. napirendi pont: Az I. sz. Háziorvosi körzet ellátására kötött Feladatellátási szerződés
módosítása elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, az I. sz. Háziorvosi
körzet ellátására kötött Feladatellátási szerződés módosításának elfogadását.
Az I. sz. Háziorvosi körzet vonatkozásában az önkormányzat Dr. Opauszki Mihály vállalkozó
háziorvossal kötött feladatellátási szerződést.
A háziorvos vállalkozásának székhelyváltozása (új székhely: 5527. Bucsa, Kossuth u. 65.), és
az orvost helyettesítő orvos (Dr. Khalaf Chehab) változása miatt szükséges a feladatellátási
szerződés módosítása.
Feltételezi, hogy a helyettesítő orvos változása a másik háziorvosi körzet orvosával egyfajta
együttműködésbeli probléma miatt szükséges.
Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki az I. sz. Háziorvosi körzet ellátására kötött Feladatellátási
szerződés módosítását elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
62/2017.(VII.06.) Képviselő-testületi határozat
Az I. sz. Háziorvosi körzet ellátására kötött Feladatellátási szerződés
módosítása elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az I. sz. Háziorvosi körzet
ellátására kötött Feladatellátási szerződés módosítását, melyben a vállalkozó háziorvos
székhelye, és az orvost helyettesítő orvos neve változik.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: Döntés a folyószámla hitelkeret fedezeti biztosítékáról
Kláricz János polgármester:A képviselő-testület az előző ülésen hozott döntést a folyószámla
hitelkeret szerződés kérelemről, 30.000.000 Ft összegre.
A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 17.105.000 Ft-ban állapította meg a
folyószámla-hitelkeret szerződés összegét, 2017. december 30. lejárati idővel, a döntését a
megváltozott jogszabályi környezet indokolja.
Az igényelt keret biztosítására csak fedezet bevonása mellett van lehetőség. Ennek
figyelembe vételével kérte, hogy a 0243 hrsz. szántó (pedagógus föld) fedezetként történő
bevonásáról döntést hozni szíveskedjenek.
Előzetes egyeztetések szerint a takarékszövetkezet elfogadja fedezetként az önkormányzat
szántóföldjét, amelyet értékbecslő fog felértékelni, ez az eljárás kb augusztus végére
bonyolódik le, melynek eredményeként a magasabb összegű hitelkeret állhat az önkormányzat
rendelkezésére.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki az önkormányzat folyószámla hitelkeret fedezeti biztosítékával egyetért?
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
63/2017.(VII.06.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a folyószámla hitelkeret fedezeti biztosítékáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a folyószámla hitelkeret
szerződés fedezetbevonásához fedezetként a Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő
0243 hrsz.-ú szántó földterület kerüljön.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerin
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7. napirendi pont: Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató
rendszerben végzett 2016. évi munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a beszámolót a Békés
Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben végzett 2016. évi munkájáról.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy jelenleg az alap üzemeltetési struktúra nem változott, mivel
nincs a településen intézményi szinten önállóan működő könyvtár és az 5000 lélekszám alatti
településekkel együttműködési partnerkapcsolatot ajánl fel a Békés Megyei Könyvtár.
Az együttműködés kapcsán növekedett az állomány, és a könyvtár is megújult.
Szeretné, ha a községi könyvtár önállóan tudna működni, de jelenleg még a normatívák ezt
nem teszik lehetővé. A tavalyi évhez képest emelkedett a normatíva, ami nyilván elvárásokat
is von maga után. Át kell gondolni azt, hogy a későbbiekben hogyan tud az önkormányzat
intézményileg egy olyan vállalható struktúrát összerakni, ami a költségvetésben is
megvalósítható.
Faluházi Sándor képviselő: A bucsai könyvtár aktívan, jól működik, köszönhető ez az ott
dolgozó munkatársnak, aki igyekszik programokat is szervezni és a végzettséget is
megszerezte, ezzel is előrébb lépett. Maximálisan elégedettek lehetnek a feladat ellátásával.
Kláricz János polgármester: Egyetért, és megerősíti, hogy gondolja át a testület azt, hogy
intézményi szinten működtesse a közösségi házat, a könyvtárat. Meg kell vizsgálni a
forrásoldalt is, illetve ha intézményesített formában működne, akkor az elvárásokat is ehhez
lehetne alakítani.
Régebbre visszatekintve mindannyian tudják, hogy milyen elhanyagolt szintről emelkedett a
mai szintre a szolgáltatások köre. A későbbiekben a feltételek megteremtésén kell dolgozniuk,
Nyilván ha van egy vezetője az intézménynek, akinek feladatai vannak, akkor mindannyian
megfogalmazhatják az elvárásokat is, és most is elmondható, hogy sokkal jobb az állapot,
mint tíz évvel ezelőtt volt, de a mostani vezető részéről is megfogalmazódik, hogy ha éves
szinten meghatározott költségvetéssel dolgozik, akkor éves szinten tervezhet, ami egyfajta
előrelépés lenne a jelenlegi állapothoz képest.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni aki elfogadja a Békés Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató
rendszerben végzett 2016. évi beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
64/2017.(VII.06.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben végzett
2016. évi munkájáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Könyvtár
könyvtárellátási szolgáltató rendszerben végzett 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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8. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a pályázat
benyújtását a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére.
3.926.200 Ft lenne az a vélelmezett összeg, amire az önkormányzat pályázatot nyújt be.
Ez az összeg tartalmazza azt a számlát, amit az önkormányzatnak a szociális intézménybe
pluszként kell befizetnie, illetve az ingatlanbekötések költségeit, amelyek a
szennyvízhálózatra történő rákötések voltak, illetve néhány kútvizsgálati költséget tartalmazó
számlát.
A pályázatot az ebr42 rendszerben kell rögzíteni, majd lezárni, és papír alapon benyújtani a
Magyar Államkincstár felé.
A képviselők a pályázat benyújtásával jóváhagyólag egyetértettek.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
pályázat benyújtásával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
65/2017.(VII.06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés pályázat benyújtásáról rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1.
pontban foglaltak alapján támogatási igényt kíván benyújtani a Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóságához a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásra.
A támogatás igénylés összeállítására és aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert és Jegyzőt.
Határidő: Folyamatos
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző
9. napirendi pont: Egyebek
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e bejelentés?
Juhász Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a Békés Megyei Könyvtár nem tudja befogadni
dolgozóként a bucsai a munkatársat bucsai munkavégzésre?
Kláricz János polgármester: A mostani megállapodás munkabérre nem szól, a könyvtári
állomány és egyéb pályázaton tudnak eszközökre pályázni.
Békés Megyei Könyvtárral kötött megállapodás szakmai menedzselésre szól, illetve megnyílt
egy olyan lehetőség, hogy az önkormányzat közfoglalkoztatásban kulturális
közfoglalkoztatottal tud oda dolgozót biztosítani. A mostani könyvtáros végzettsége tehát nem
volt feltétele a foglalkoztatásnak. Olyan személyt kellett biztosítani, aki a heti negyven órás
nyitva tartásban a könyvtári szolgáltatást biztosítani tudja.
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Az emeltebb normatíva figyelembe vételével a későbbiekben olyan intézményt kell
elképzelnie az önkormányzatnak, ahol három fő foglalkoztatásán kell gondolkodniuk. A
könyvtáros, egy fő technikai személyzet és egy fő a közösségi ház vezetője.
Jövőre szeretné ezt újra átgondolni, a költségvetést megvizsgálva és megtalálva azt a
megfelelő végzettségű személyt, és a jelenlegi közösségi ház vezetőjét és a jelenlegi
könyvtáros munkatársat, akik foglalkoztatásának a lehetőségét megtalálnák.
Átgondolatlanul, és le nem szűrve a jövőre vonatkozó hatásokat, nem szeretne rossz döntést
hozni.
Mogyorósi Anikó képviselő: Bár a közösségi ház vezetője közalkalmazott, és megvannak a
juttatásai, javasolja, hogy a könyvtáros dolgozónak is juttassanak valamilyen bérkiegészítést,
vagy hozzájárulást, pótlékot. Méltatlan, hogy a minimálbér emelkedés sem jelent sokat
számukra.
Kláricz János polgármester: A közfoglalkoztatásnál nincsenek plusz juttatások. Azon fognak
dolgozni, hogy megtalálják annak a lehetőségét, hogy az ottani dolgozókat intézményi
struktúrában foglalkoztassák.
Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy arra van lehetőség, hogy a közalkalmazottak
visszakapják a nyolcezer forintos juttatásukat?
Kláricz János polgármester: Nem arról van szó, hogy a közalkalmazottaktól meg szerették
volna vonni ezt a juttatást, hanem az önkormányzat költségvetésének az egyensúlyát kellett
fenntartani. Évek óta van egy olyan elvárás, hogy a költségvetés a húszmillió forintos hiányt
ne lépje túl.
Az elmúlt évek ingatlanértékesítésének hiánya miatt szűkült ez a keret, az is bekövetkezhet
pár éven belül, még jobban vissza kell a költségvetési hiányt szorítani.
Több olyan pályázat is van, ami saját forrás nélkül indul, végül mégis kerül valamennyibe az
önkormányzatnak, bár azt kell nézni, hogy sokkal több a hozadéka.
Tartsák napirenden ezt a kérdést, és a féléves költségvetési beszámoló elkészülése után már
látják az önkormányzat anyagi helyzetét.
A beiskolázással kapcsolatos támogatás végett is szükséges lesz a költségvetés féléves
adatainak ismerete.
Mogyorósi Anikó képviselő: Kéri a képviselőket, hogy támogassák azt, hogy a nem rászoruló
családok is kapjanak beiskolázási támogatást.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Tavaly 6.000 Ft/főt fizetett ki az önkormányzat a települési
támogatás terhére, aki alanyi jogon, a rendelet alapján jogosult volt, azok részére 822.000 Ft
került kifizetésre 130 főnek. Saját forrásból 146 főnek 876.000 Ft került kifizetésre.
Tavaly viszont kapott az önkormányzat többlet forrás erre, július végén lesznek megfelelő
adatok, az augusztusi ülésen meg fogják tudni hozni a döntést. A támogatás augusztus utolsó
napjaiban került kifizetésre.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, kinek van még kérdése?
Faluházi Sándor képviselő: Kérte, hogy a közintézmények szennyvízcsatorna hálózatra
történő rákötését vizsgálják meg, vegyék számba hol van kész, mi hiányzik még?
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Megkérdezte, hogy a testvértelepülések falunapi meghívásai közül hová tud elmenni a
képviselő-testület?
Kláricz János polgármester: A szennyvízhálózatra történő rákötés listáját rendelkezésre adja,
illetve a falunapi meghívókat is kiküldi a képviselőknek, beszéljék meg ki tud részt venni a
rendezvényeken.
Mogyorósi Anikó képviselő: Kéri, hogy az óvodába is végezzenek karbantartási munkákat,
melyek a legszükségesebbek.
Kláricz János polgármester: A jövő héten sort kerítenek több mindenre. Bejárják a járdákat,
utakat a községben, megvizsgálják hol kell új szakaszt építeni, hol kell utakat tölteni. Hol
lehet a diletációval történő javításokat elvégezni. Az ivóvízminőségjavító program beruházás
is hagyott még maga után olyan javításokat, ezekre a javításokra fognak készíteni
költségvetést, ugyanígy, költségvetés készítésével lesz még olyan javítási munka, amit a
szennyvízberuházás hagyott maga után.
Új járdaszakasz fog épülni a Munkácsy utca és a Baross utca között.
Megkérdezte, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való aktív
részvételét, és az ülést 10,00 órakor bezárta.
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Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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